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VINHO BRANCO | WHITE WINE PÊRA MANCA 

 
 

 
 

 
Vinificação: Quando as uvas atingem o estado de 
maturação ideal são colhidas e transportadas para a 
adega, onde se inicia o processo tecnológico: desengace 
total e ligeiro esmagamento, prensagem, arrefecimento e 
clarificação do mosto. Uma parte do lote fermenta em 
depósitos de aço de inox, fermentando a outra parte em 
barricas de carvalho francês, à temperatura controlada de 
16ºC. Após esta fermentação segue-se um estágio, sobre 
borras finas com batonnage periódica, durante 12 meses. 
Por fim procede-se a filtrações, loteamentos, estabilização 
tartárica e proteica, filtração final e engarrafamento a que 
se segue um estágio de 9 meses 
 
 
Notas de Prova: Pêra-Manca é a marca que a Fundação 
Eugénio de Almeida destina aos seus vinhos de exceção. 
Os vinhos brancos têm por base as castas Antão Vaz e 
Arinto, apresentando uma cor citrina, um aroma frutado 
persistente, fino e complexo. Na boca, são macios, secos, 
complexos e equilibrados 
 
Vai bem com…Carnes Brancas, Marisco, Peixe, Bacalhau e 
Queijos 
 
 
 
 

 
Castas: Antão Vaz e Arinto 
 

Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Pedro Baptista 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,0 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,9 g/L 

 
Vinification: When the grapes reach the ideal ripeness 

stage, they are harvested and transported to the winery, 

where the technological process begins: total destemming 

and light crushing, pressing, cooling and clarification of 

the must. Part of the batch ferments in stainless steel 

tanks, while the other part ferments in French oak barrels 

at a controlled temperature of 16ºC. After this 

fermentation, the wine ages for 12 months on fine lees 

with periodic batonnage. Finally, it is filtered, blended, 

tartaric and protein stabilized, finally filtered and bottled, 

followed by a 9-month ageing period 

 

Tasting Notes: Pêra-Manca is the brand that the 

Fundação Eugénio de Almeida dedicates to its exceptional 

wines. The white wines are based on the Antão Vaz and 

Arinto grape varieties, presenting a citrus colour, a 

persistent, fine and complex fruity aroma. In the mouth, 

they are soft, dry, complex and balanced 

 

It goes well with… White Meat, Seafood, Fish, Cod and 

Cheese 

 
 
 

 
Grape Varieties: Antão Vaz and Arinto 
 

Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Baptista 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,0 g/L  
 
Residual Sugar: 0,9 g/L 
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